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َ إِالَّ اُهللا وحده ال بِْسِم  َ ِ َربِّ اْلَعاَملَِني، وأشهد أن َال إِ َّ ِ ِحيِم، اْحلَْمُد  ْمحَِن الرَّ ِ الرَّ َّ ا

ه وأصحابه وسلم  رشيك له، وأشهد أن حممًدا عبد اهللا ورسوله صىل اهللا عليه وعىل آ

  -:تسليًام كثًريا إىل يوم الدين ثم أما بعد

من ذكر أركان الصالة، بدأ بعد ذلك بذكر  - اهللا تعاىل رمحه–فحينام انتهى املصنف 

إما أن يكون ركنا أو واجبا، وبعض أهل العلم : واجباهتا، إذا الواجب يف الصالة نوعان

ه جزء مناليشء،  يفرق أو يسمي الركن فرضا، إذ الركن ال يسقط ال سهوا وال عمدا أل

ه إذا سقط بعضه بطل كله، إذ أن ما كان من العبادات ال يتبعض فإن: وعندنا قاعدة

العبادات  نم: ت تتبعض وعبادات ال تتبعض، والصالة والصياماعباد: العبادات نوعان

ه إذا فات ركن : التي ال تتبعض بخالف الزكاة فإن الزكاة عبادة تتبعض، ويبنى عىل ذلك أ

  .ىلمن أركان الصالة فإن الصالة تبطل بكليتها ال تسقط سهوا وال عمدا من باب أو

إن هذا : يسمون الركن أحيانًا فرضا، وإذا قالوا  فقهائناأن : وقد ذكر بعض أهل العلم

ه ركن: اليشء فرٌض معناه إن الفرض هو الذي ثبت دليله أو : وال كام قال بعضهم أي أ

أهنم إذا عربوا عن : ثبت وجوبه بدليل قطعي فإن هذا أحدث الروايات، لكن املشهور

  .الركن عربوا بالفرض

، أي إن واجبات الصالة ثامنية، وأما تعدادها بكون ثامنية "جباهتا ثامنيةاوو": قال

ء، فقد : فدليله االستقراء، وغالب ما يف كتب الفقه مما يعدد عدا فإن دليله يكون االستقرا

ته عند السهو والنسيان، فام كان يف الصالة مما  نظر الفقهاء فيام أوجب اهللا  ينكد فوا

الوجوب والسقوط عند النسيان عّدوه واجبا من واجبات : فيه األمرانكذلك واجتمع 

  .الصالة

ال الصالة، هل هي ركن أم هي ولذا اختلف عبارات الفقهاء يف عّد بعض أفع

  وبعضهم عّد بعض األفعال هل هي سنة أم هي واجب ؟  ،؟واجب

  



 

  

  

  .....................................تبطل الصالة برتكها عمدا وتسقط سهوا وجهال

ا تكلم عن واجبات الصالة عّدها تسع، بينام غريه وهو فالشيخ  و حممد ابن قدامة  أ

املشهور عند املتأخرين أهنا ثامنية، ومن أهل العلم من عّد الفاحتة واجبة ومل يعدها ركن 

االستقراء والتتبع للنصوص  إنام هو االستقراء فهي مبنية عىل: وهكذا، إذًا الدليل فيها

  .واختالف النظر فيها

، أي بواجبات، فمن تعمد تركها بطلت صالته ولو "برتكها عمداّ  تبطل الصالة": قال

  .الواجب تداركواجبًا واحدًا إال أن يكون مما يمكن تداركه، وسيأيت بعد قليل كيف يمكن 

، والسقوط الواجب سهوا وجهال غالبا ما يكون إىل "وتسقط سهوا وجهال": قال

  .الذي سنذكره يف الباب الذي بعدهبدل، والبدل هو سجود السهو 

م "التكبري لغري اإلحرام": أول هذه الواجبات قال: يقول الشيخ ، ألن تكبرية اإلحرا

رب تكبرية حتريمها التكبري فمن مل يك«: ، قول النبي ركٌن فيها وال تنعقد الصالة إال هبا

، وأما ما عداها من التكبريات فإن التكبريات فيها تسمى »م فال انعقدت صالتهاإلحرا 

  .ال ألهنا انتقال من ركٍن إىل ركنبتكبريات االنتق

ا عدد أركان  أن النبي : وجوهباوتكبريات االنتقال واجبة يف الصالة ودليل  

أموم فيها اإلمام قال مام ، فدل عىل أن تكبري اإل»وإذا كرب فكربوا«: الصالة التي يتابع ا

أمومنيوتكبري  بعده واجب، والدليل عىل أهنا واجبة وليست فرضا وال ركنا أي تسقط  ا

قام من الثانية إىل الثالثة ومل جيلس يف «: حينام ما ثبت عن النبي : عند السهو النسيان

ترك التشهد األول واجللوس له وتكبرية االنتقال إليه، فرتك  ، فالنبي »التشهد األول

أهنا واجبة : ثالث واجبات عليه الصالة والسالم ثم جربها بسجود السهو فدل عىل

  .وليست ركنا

  

  

  



 

   
 

 

  ............... التكبري لغري اإلحرام لكن تكبرية املسبوقالتي بعد تكبرية اإلحرام سنة

، استثني "تكبرية اإلحرام سنةكن تكبرية املسبوقالتي بعد التكبري لغري اإلحرام ل": قال

هي يف احلقيقة سنة وليست بواجبة وهي إذا دخل : من تكبريات االنتقال تكبرية واحدة

أموم قد دخل معه الصالة حال  أموم مع اإلمام واإلمام راكع، إذا كان اإلمام راكعا وا ا

م وال  تنعقد صالته إال هبا وهي ركن، وصفة تكبرية ركوعه فإنه حينئذ يكرب تكبرية اإلحرا

م كام مر معنا أن يكرب قائام متجٌه وجهه إىل القبلة   .اإلحرا

فإهنا تكون بني الركنني وال تكون حال القيام : أما التكبرية الثانية وهي تكبرية االنتقال

أموم مع اإلمام حال ركوع ه، وهي واجبة، هذه التكبرية سقط وجوهبا يف حال دخول ا

عد وبنى عليها فروعا  ألن عندنا قاعدة مهمة جدا يف الفقه وذكرها العالمة ابن رجب يف قوا

، التداخل يكون بني العبادات "قاعدة التداخل بني العبادات"كثرية وهي التي تسمى بـ

طع إصبعا ثم قطع يف الديات فيام لو قوقد يكون  ،ويكون بني الكّفارات ويكون بني احلدود

  .وهكذااليد بعده 

إذًا قد يكون يف عدد من األشياء مما تدخله التداخل يدخل يف العبادات، فكل عبادتني 

احتدا جنسهام وحملهام وصفتهام ووقتهام ومل تكونا واجبتني عىل االستقالل فإن أحدمها 

  .تدخل يف األخرى، وهذا ما ذكره ابن رجب يف القواعد

م: الواجب األول: وهنا واجبان وهي ركن وهي أعىل والذي بعدها  تكبرية اإلحرا

د اآلن، اإلمام راكع فيجب عليك أن تدخل معه يف هي تكبرية االنتقال ووقتهام واح

الركوع فتكرب تكبرية واحدة، إذًا فوقتهام واحد فدخلت الصغرى يف الكربى فدخل 

سنية الواجب يف الركن فيكون الركن كافيا عن اثنني لكن يؤتى بتكبرية االنتقال من باب ال

يرى : من أهل العلم ألن بعض أهل العلم وهو مراعاة قول اإلمام مالك، فإن بعضاً 

  .االنتقال هنا وجوب تكبري

  

  



 

  

  

  ............................... موقول سمع اهللا ملن محده لإلمام وللمنفرد ال للمأمو

عاة  إنه ُيستحب : قالوا  -رمحهم اهللا تعاىل–خالف بعض أهل العلم فمن باب مرا

ا أدرك  ّ اإلتيان هبذه التكبرية يف هذا املحل، ويدل عىل أن هذا التكبرية ليست بواجبة 

و بكر  ه كرب تكبرية واحدة، فدل  الركوع مع النبي  الرجل وهو أ مل ينقل عنه إال أ

  .أن الواجب إنام هي واحدة والثانية ستكون سنة: عىل

ةوهنا  م والثانية سنة، إذا جيب : ا نقول - :أؤكد عىل مسأ إن الركن هي تكبرية اإلحرا

  .أن تكرب قائام ال منتقال: أن تأيت بالركن عىل صفتها، وصفتها

بعد انقضاء التكبري تنتقل االنتقال يعني هتوي بعد ذلك، بعض الناس : األمر الثاين

يل ببطالن صالته، بل جيب أن يكرب يكرب وهو هاوي ولوال جهله باحلكم وخطأه فيه لق

م قائام ثم بعد ذلك هيوي للركوع ألن هذه ركٌن والثانية واجبٌة دخلت فيها   .تكبرية اإلحرا

وقول سمع اهللا ملن محده لإلمام واملنفرد ال ": -رمحه اهللا تعاىل–يقول الشيخ 

: قول النبي : لها، واجبٌة عىل اإلمام و املنفرد، دلي"قول سمع اهللا ملن محده"، "أمومللم

مام جيب ، فدل عىل أن اإل»ربنا ولك احلمد: سمع اهللا ملن محده، فقولوا : وإذا قال اإلمام«

بأهنا واجبة عليهام ألهنا بدل عن : قلناسمع اهللا ملن محده وكذلك املنفرد، و: عليه أن يقول

االنتقال واجبة فإن  أن البدل يأخذ حكم املبدل، فلام كان تكبرية: تكبرية االنتقال، والقاعدة

  .التسميع والتحميد كذلك يكونان واجبان

أموم ال يسّمع "ال للمأموم": قال أموم ال حيمد اهللا  وإنام، فا ، والدليل عىل أن ا

ريض اهللا عن –قال يف حديث عائشة وعبد اهللا بن عمرو وغريهم  أن النبي : يسّمع

قال يف  ، فالنبي »ربنا ولك احلمد: ، فقولوا سمع اهللا ملن محده: إذا قال اإلمام«: - اجلميع

سمع اهللا ملن : إذا قال«: ، فأعاد نفس العبارة، بينام يف التسميع قال»إذا كرب فكربوا«: التكبري

أموم ال يقول مثل ما يقول اإلمام يف هذا »نا ولك احلمدبر: محده، فقولوا  ، فدل عىل أن ا

  .حلامل

  



 

   
 

 

سبحان ريب العظيم مرة يف الركوع وسبحان ريب وقول ربنا ولك احلمد للكل وقول 

  ...................................... األعىل مرة يف السجود ورب اغفر يل بني السجدتني

أن تكبرية االنتقال حملها ما بني : والتسميع حمله كمحل تكبرية االنتقال، ومّر معنا

عا أ وساجدا، وإنام حمل تكبرية أي ليس عندما تكون قائام وال عندما تكون راك الركنني

االنتقال يف الطريق بني الركنني وال جيب استيعابه عىل التحقيق واملشهور، فإنه ال جيب 

: واحلذف، واجلزم احلذفزم أو استيعاب ما بني الركنني فإن السنة يف التكبري إنام هو اجل

  .اهللا أكرب: معنى ذلك أن املرء ال يمد التكبري بل يقول

أموم واإلمام كالمها يقوالن"ربنا ولك احلمد للكل: وقول": ثم قال ربنا : ، أي أن ا

  .ئشة وعبد اهللا بن عمرو متقدمولك احلمد يف حديث عا

وسبحان  الركوعسبحان ريب العظيم مرة يف : وقول " :-رمحه اهللا تعاىل–قال املؤلف 

  ."بني السجدتني يلالسجود وربى اغفر  يفربى األعىل مرة 

وسبحان  يف الركوع سبحان ريب العظيم مرةً : وهو قول":الواجبات القوليةمن هذه 

ا نزل قول اهللا جل وعال: ، والدليل عىل ذلك"ريب األعىل مرًة يف السجود ه  َسبِِّح {:أ

ا نز»اجعلوها يف سجودكم«: قال النبي  ،]١:األعىل[}اْسَم َربَِّك األَْعَىل  ل قوله ، و

َك اْلَعظِيمِ {:سبحانه وتعاىل   .»كوعكماجعلوها يف ر«: قال ،]٧٤:الواقعة[}َفَسبِّْح بِاْسِم َربِّ

، مما يدلنا عىل أهنا واجبة يف الصالة، إذ األصل يف األوامر من النبي  وهذا أمرٌ  

وكيفية الصالة التي ال  عندما علم امليسء صالته الوجوب، ومل نقل بركنيتها ألن النبي 

أن حديث : تصح إال هبا فلم يذكر التسبيح يف ركوعها وال سجودها، وقد ذكر أهل العلم

أيب هريرة يف امليسء لصالته هو العمدة يف معرفة أركان الصالة فام ُذكر فيها ركن وما مل 

ائدة هي أركان الوضوء   .يذكر فليس بركن، كام أن آية الوضوء يف سورة ا

  

  

  



 

  

  

...................................................................................  

أن التسبيح يف الركوع والسجود واجب، وإنام يتحقق الوجوب : فدل ذلك عىل

أن مطلق االمتثال يتحقق باليشء : بواحدة ألن القاعدة املشهورة عندنا يف علم األصول

، يتحقق »علوها يف ركوعكم ويف سجودكماج«: ول النبي الواحد أو بالفعل الواحد، فق

  . الركوع والسجود مرًة هو الواجبإن التسبيح يف: وهلا مرًة واحدة، وبناًء عىل ذلك قالوا بق

سبحان ريب العظيم، : أن يقول املرء يف ركوعه -:وأفضل صيغ التسبيح يف الركوع 

، وقد رودت يف بعض طرق وبحمده، فإهنا جائرة: الصيغ، وأما زيادة وهذه هي أفضل

إن عدم ذكرها أصح إسنادا، : احلديث وصححها مجع من أهل العلم، لكن اإلمام أمحد قال

أهنم يصححون كل ما ورد و جيعلونه م : والقاعدة عند كثري من فقهاء احلديث يف األذكار

ر عىل بعضها إذا صح إسنادها أكثر من اختالف التنوع لكنهم يفضلون بعض األذكا

هي أوىل من زيادة أن : ، يف الركوع ويقول"سبحان ريب العظيم"ليصحح  غريها، فإن أمحد

  .سبحان ريب العظيم وبحمده، ومثله ُيقال يف السجود: تقول

: ، قالوا "رب اغفر يل بني السجدتني": ، وأما قوله"ورب اغفر يل بني السجدتني": قال

ألن الصالة كلها األصل ال حمل للسكوت فيها حتى ما كان بني الركنني فإن فيه 

هو تكبرية االنتقال، واجللسة بني السجدتني جيب فيهام االطمئنان : ذكر،والذكر فيه

للميسء لصالته، وهذا املوضع  واالستقرار حتى يعود كل عضو ملكانه كام قال النبي 

ه كان يقول  جاء فيه ذكر فإن النبي ، »رب اغفر يل رب اغفر يل«: جاء يف حديث حذيفة أ

  .يقول هكذا كان النبي 

، واجٌب يف الصالة، وأما ما جاء يف حديث ابن "رب اغفر يل": أن قول: فدل ذلك عىل

رب اغفر يل : ختالف روايتهاالثالث أو األربع أو اخلمس عىل امن الكلامت عباس 

  .واهدين، وكل هذه األلفاظ التي جاءت: وارزقني، ويف روايةوارمحني وعافني واجربين 

   

  



 

   
 

 

  .............................والتشهد األول عىل غري من قام إمامه سهوا واجللوس له

إن : حديث حذيفة أصح من حديث ابن عباس، وبناء عىل ذلك قالوا : قال اإلمام أمحد

فاظ  رب اغفر يل، وإن زاد عىل: الواجب إنام أن يقول ثالث فهو مسنون، ألن املعهود من أ

ه قال رع هوالشا : ، فاملقصود»يل رب اغفر يلرب اغفر «: الوتر، وإن كان حديث حذيفة أ

  .التكرار ومل يذكر العدد، فاملرتني هنا من باب التكرار وال من باب العدد

الندب وال هو من باب : وما جاء يف حديث ابن عباس من الزيادة عند أيب داود وغريه

  .من باب الوجوب

والتشهد األول عىل غري من قام إمامه سهوا واجللوس " :-رمحه اهللا تعاىل–قال املؤلف 

  ."له

، واجللوس للتشهد األول من واجبات الصالة، "التشهد األول": يقول الشيخ

الركعة ثانية إىل ا قام من الركعة ال«: أن النبي : والدليل عىل أهنا من واجبات الصالة

ترك التشهد األول واجللوس له وتكبرية االنتقال قبل الوصول ، »الثالثة ترك ثالث واجبات

وسجد هلا سجود سهٍو عليه الصالة والسالم،  إليه، وهذه ثالث واجبات تركها النبي 

أهنا واجبة يف الصالة، إذ ترك السنن ال جيب له سجود السهو قبل السالم، فدل : فدل عىل

  .أهنا واجبة يف الصالة: ذلك عىل

د فاظها"بالتشهد األول": املرا التحيات : ، هو التحيات، وسبق معنا رشح معناها وأ

هللا والصلوات والطيبات السالم عليك أهيا النبي ورمحة اهللا وبركاته، ومر معنا هو أقل ما 

يسمى التشهد األول من األلفاظ وهو التي اتفقت األحاديث فيه من حديث ابن عباس 

  .وابن مسعود وغريه

، أي واجللوس للتشهد األول، فإن اجللوس للتشهد األول و "واجللوس له": قال

فإن من جلس للتشهد األول ومل يذكر : اجٌب منفصٌل عن التشهد األول، وبناًء عىل ذلك

   .التشهد فيه عمدًا بطلت صالته

  



 

  

  

...................................................................................  

فهام واجبان : وإن نيس ذكر التشهد فيه فإنه يكون قد وجب عليه سجود السهو، إذاً 

منفصالن فإن تركهام معًا تداخل يف البدل وهو سجود السهو، فال جيب فيهام إال سجود 

  .سهو واحد، وإن فعل أحدمها وجب عليه البدل وهو سجود السهو

، سيأيت معنا يف سجود السهو بعد قليل إن "قام إمامه سهوا  عىل غري من": قال الشيخ

عل اإلمام ليؤتم به فإذا إنام ُج «: بّني أن املرء جيب عليه أن يتابع إمامه أن النبي : شاء اهللا

  .»كرب فكربوا

ه إذا ترك شيئا من األفعال الواجبة يف الصالة فيجب متابعته : ابعة اإلمامومن مت  أ

من الثانية إىل الثالثة تابعوه يف  النبي ا قام «: عليها، فإن الصحابة رضوان اهللا عليهم

ا بوجوب هذا التشهد واجللوس إليه، لكن ، فحي»القيام نام تبعوه يف القيام بعضهم كان عا

ه لو قلناجيب متابعتهم يف إهنم عاملون بوجوبه وتركوه :  القيام معه، فحينئذ يسقط عنه، أل

سقط وجوبه عنهم متابعة لإلمام، إذ اإلمام حيمل عن : عمدا لبلطت صالهتم، ولكن نقول

أموم أشياء وسيأيت بعد قليل منها أمومني: ا   .السهو، فام سهى فيه اإلمام حيمله عن ا

أمومني لو أ ن إمامًا نيس التشهد  ألول واستتم قائام فيحرم عليه اجللوس وحيرم عىل ا

، بل جيب عليهم أن يكملوا الركعة الثالثة وال جيلسوا بعد ذلك   .أن جيلسوا

   



 

   
 

 

منها ولو عمدا ويباح السجود  ءيشأقوال وأفعال وال تبطل الصالة برتك : وسننها 

  ................................................................................. لسهوه

 ءيشأقوال وأفعال وال تبطل الصالة برتك : وسننها " :-رمحه اهللا تعاىل–قال املؤلف 

  ."منها ولو عمدا ويباح السجود لسهوه

، أراد "أقوال وأفعال"، أي وسنن الصالة،  "وسننها": -رمحه اهللا تعاىل–قال الشيخ 

أن سنن الصالة كثرية وبعضها من األقوال وبعضها من األفعال، فمن : املصنف أن يبني

زيادة التسبيح وزيادة الدعاء الذي ذكرناه قبل قليل يف املغفرة يف اجللسة بني : األقوال

ءة سورة بعد الفاحتة، ومن سننها: السجدتني، ومن سننها ومن  والبسملة، االستعاذة: قرا

ءة دعاء االستفتاح، ومن سننها: سننها تعظيم الرب جل وعال يف الركوع والزيادة عىل : قرا

  .الدعاء بعد الصالة عىل النبي : ة تسبيحة، ومن سننهاثالث وأكثر الكامل ثالث عرش

ٌل ذكرها املصنف لبيان إطالقها فإن النكرة يف  إذًا كل هذا سنٌن يف الصالة، فقال أقوا

  .اإلثبات مطلقة وتدل عىل أهنا كثريةسياق 

، كتحريك اإلصبع وهيئة اجللوس ووضع اليدين عىل الصدر وحال "وأفعال": قال

اليدين عند القيام من االرتفاع من الركوع وغري ذلك من املواضع املتعلقة باليدين 

  .والقدمني وموضع البرص يف السجود

، أي ولو تعمد املرء ترك يشء من هذه "وال تبطل برتك يشء منها ولو عمدا": قال

نا نقول: من السنن السنن فإنه ال تبطل صالته، وعىل سبيل املثال مما تركه النبي  إن : أ

ر يف الصالة الرسية سنة ومع ذلك فإن النبي  ترك هذه السنة أحيانا، فجاء يف  اإلرصا

ه ذكر حديث أيب سعيد اخلدري  ة يف صالة الظهر كان جيهر باآلي أن النبي «: أ

أراد أن  هذه السنة ليس لغري معنى بل ملعنى فإن النبي  ، فرتك النبي »ليسمعهم

ما الذي يقرأ  ليعلمهم النبي : أن هذه سنة وليست بواجبة، واألمر الثاين: يعلمهم أمرين

  .يف الصالة الرسية

  



 

  

  

  .............................................................. ويباح السجود لسهوه

إن اجلهر يف الصالة الرسية مكروه إال حلاجة، ومن : ولذلك فإن الفقهاء يقولون

  .قبل قليل حاجتنا فعلها النبي 

مال إىل أن من ترك سنًة  - رمحه اهللا تعاىل–، املصنف "ويباح السجود بسهوه": يقول

يح له سجود السهو لذلك، والتحقيق الذي عليه حمققمن سنن الصال و ة قوال أو فعال ُأ

م إنام ُيباح السجوُد إذا كانت السنة مما يتأكد فعلها ومما يالز: -رمحهم اهللا تعاىل–فقهائنا

  .املصيل فعلها كاجلهر يف الصالة

فمن ترك اجلهر يف الصالة أو ترك اجلهر بتكبريات االنتقال ونحو ذلك مما يالزم  

املصيل فعله وهو من السنن املؤكدة، ألن السنة املؤكدة هو الذي ُيكره تركه، وأما السنة 

أن الذي يباح له سجود السهو : ركها خالف األوىل، وهذا هو التحقيقغري املؤكدة فإهنا ت

ي ُيالزم فعلها وتتأكد فعلها دون مطلق السنن، إذ لو قيل بمطلق السنن إنام هي السنن الت

إال ويرتك سنة من السنن يف صالته إال من  أمرئلكان سجود السهو يف كل الصالة، ما من 

  .رحم اهللا جل وعال

   



 

   
 

 

م : فسنن األقوال أحد عرش  سبحانك  وبحمدك وتبارك : قوله بعد تكبرية اإلحرا

  ........................................................ك وال إ غريكاسمك وتعاىل جد

ل، فقال أن : ، قال أوله"سنة سنن األقوال أحد عرش": بدأ املصنف بذكر سنن األقوا

م سبحانك  وبحمدك وتبارك اسمك وتعاىل جدك وال إ ": يقول بعد تكبرية اإلحرا

رمحهم اهللا –، وهذا الدعاء يسمى بدعاء االستفتاح، ودعاء االستفتاح يقول الفقهاء "غريك

 -رمحه اهللا تعاىل–إنه سنة، ومل يمنع من مرشوعيته إال بعض أهل العلم كاملك : -تعاىل

  .»كان إذا افتتح صالته افتتح بالفاحتة أن النبي «: أخذًا بحديث

: قال اهللا. احلمد هللا رب العاملني: العبد إذا قال«: حديث أيب هريرة يف صحيح مسلم

أن دعاء االستفتاح : ، فاستدل عىل أن املصيل ال يقول يشًء قبله، والصحيح»محدين عبدي

يف أكثر من رواية عرشة من أصحابه ريض اهللا عنهم وهو سنة، وكل ما  وارٌد عن النبي 

  ."زاد املعاد"مرشوع وهي صيغ تصل إىل سبع كام نقلها ابن الطيب يف  ورد عنه 

إن الفريضة أفضل ما يقال فيها هو الدعاء الذي ذكره : ولكن الفقهاء يقولون 

سبحانك  وبحمدك وتبارك اسمك وتعاىل جدك وال إ : املصنف وهو أن يقول

ا ؟ ق: غريك، قالوا     -:الوا لسببنيهذا يتأكد يف الفريضة باخلصوص، 

  ه قد جاء من حديث أيب هريرة وإسناده حسن وإن ُتكلم يف بعض رجاله وأن أل

 .أمر به النبي 

  وألن عمر بن اخلطاب  كتب إىل األمصار بان يقولوه، واختيار اخللفاء ريض اهللا

  .عنهم يدل عىل أن هذا هو املتأكد

سبحانك  : االستفتاحإن أفضل صيغ دعاء : ولذلك فإن املذهب يقولون

وبحمدك يف صالة الفريضة، وأما يف قيام الليل والنافلة فتستوي األدعية، بل إن قيام الليل 

 رب جربيل وميكائيل «: أن يدعو باستفتاح قيام الليل كأن يقول: األفضل فيه

فيل فاطر السموات واألرض   .صحيح مسلم، كام يف »وارسا

  



 

  

  

  ................................................................ والتعوذ والبسملة

د بالتعوذ: ومن سننها: قال أعوذ باهللا من الشيطان  :أن يقول: أن يتعوذ، واملرا

أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم، : الرجيم، وجاء من صيغها أن يقول

ء كانت الفاحتة أو غريها، لكن الفقهاء  والتعوذ يكون قبل كل سورة يفتتح فيها سوا

ها فيكون االستحباب خمصوصا : يقولون إنام يستحب التعوذ يف الصالة يف أول سورة يقرأ

وما عدا ذلك فإنه ال ُيستحب فيه التعوذ، ما  ،ءة الفاحتة يف الركعة األوىل من الصالةبقرا 

َن {:النحلألن اهللا جل وعالقال يف سورة : قالوا : دليلهم عىل ذلك َفِإَذا َقَرأَْت اْلُقْرآ

ِجيمِ  ْيَطاِن الرَّ ِ ِمَن الشَّ َّ   .]٩٨:النحل[}َفاْسَتِعْذ بِا

تكون االستعاذة عند ابتداء القراءة ويكون ءة القرآن فا ومعناها إذا أردت قر: قالوا 

  .ذلك يف أول سورة وهو يف الفاحتة يف الركعة األوىل

، البسملة قراءهتا سنة يف كل سورة كتبت قبلها البسملة، وهي مائة "والبسملة": قال

كل  وثالث عرشة سورة، كلها ُكتبت قبلها البسملة، والبسملة آية من القرآن حيثام ُكتبت،

موضع ُكتبت فيه البسملة فإهنا آية يف ذلك املوضع، لكنها ليست آية من أي سورة من سور 

ائدة وال غريها من  القرآن إال النمل، فليست آية من البقرة وال آل عمران وال النساء وال ا

  .السور

ا ثب: وأما الفاحتة فإن املحققني بل مجهور أهل العلم ت يف أهنا ليست آية من الفاحتة 

قسمت الصالة بيني وبني عبدي : قال اهللا عز وجل«: قال أن النبي : صحيح مسلم

: قال اهللا. احلمد هللا رب العاملني: فإذا قال العبد. ولعبدي ما سأل«، أي الفاحتة،»نصفني

نى عيل عبدي: قال اهللا. الرمحن الرحيم: محدين عبدي، فإذا قال   .، أي اثنى عّيل مرة ثانية»أ

أهنا ليست بواجبة وأهنا ليست منها : بدأ باحلمد له ومل يذكر البسملة فدل عىل: فقوله

  .وليس ذكرها بواجب من باب التبع

  .إذًا فالبسملة قراءهتا مستحبة يف كل موضع، لكنها تتأكد يف الفاحتة باخلصوص

  



 

   
 

 

ءة السورة بعد الفاحتة   .............................................. وقول آمني وقرا

ا جاء يف حديث "آمني: وقول": قال ، أي بعد الفاحتة سواء كان إماما أو مأموما، 

فاظه، ويف بعض »آمني: آمني، فقولوا : ماموإذا قال اإل«: عائشة ريض اهللا عنها وإذا «: أ

  .»آمني: وللضالني، فقولوا : الق

أموم، ولكن الرواية  : والرواية الثانيةاألوىل رصحية بأن اإلمام يقولوها ويقولوها ا

أموم معًا، فكلهم يقولوهنا أموم، فيقولوها اإلمام وا آمني، : تفيدنا أن اإلمام يقولوها مع ا

أمومني فيها   .جائز، الحتامل اللفظة األخرى هلا:ولو تقدم اإلمام عىل ا

، بعض األمور مرت معنا "آمني"بمعنى  استجب، وقد ذكروا يف  آمني: وقول

  .قبل

  -:، هنا سنة من جهتني"وقراءة السورة بعد الفاحتة" :قال

بأن يقرأ سورة وما تيرس له من القرآن بعد الفاحتة يف األوىل والثانية من : اجلهة األوىل

بعة من الثالثية  الصالة، إذا كانت ثنائية أو ثالثية أو رباعية، وأما يف الركعة الثالثة والرا

عىل الفاحتة إال إذا أطال اإلمام فإنه يقرأ بام تيرس معه ولو فإنه ال ُيستحب الزيادة : والرباعية

  .أن يكرر الفاحتة

نا نقول هذه اجلملة فيها سنٌة أخرى: اجلهة الثانية : وهو أن يقرأ سورة، ولذلك قال: أ

ءة السورة" ه يقرأ سورة كاملة ، فتكون السورة كامال، فام ُعهد عن النبي "وقرا وما  إال أ

ه افتتح بعض السورة فجاءه سعاٌل «:بعض السورة إال نادرًا، وُنقل عنه قرأ النبي  أ

ز أن يقرأ اإلمام أو املنفرد بعض السورة ،»فركع بعد ذلك   .فدل عىل جوا

وهذا الذي جعل الصحابة رضوان اهللا عليهم ينترشوا عندما كتبه عمر إىل األمصار، 

بقصار املفصل ويف العشاء والظهر والعرص املغرب يف  يقرؤواوأمر به النبي أصحابه أن «

من  :فام دون، وأواسطه الضحىمن  :، وقصار املفصل»بأواسطه ويف الفجر بطوال املفصل

له   .من ق فام دون :املرسالت فام دون، وطوا

  



 

  

  

ءة لإلمام ويكره للمأموم وخيري املنفرد   ................................ واجلهر بالقرا

يف الركعة سورة كاملة وهذا هو السنة والتامم، لكن لو قرأ بعضه ولو آية إذًا يقرأ املرء 

  .واحدة أجزأ 

ءة"إن من السنن: رمحه اهللا تعاىل–يقول الشيخ   النبي «، ألن "أن جيهر اإلمام بالقرا

ءة هلا فهي  ، فدل عىل مالزمة النبي »كان إذا صىل بالناس إماماً ما ُنقل عنه إال اجلهر بالقرا

، يف قول اهللا جل "قراءتهويكره للمأموم أن جيهر يف ": من السنن التي يتأكد فعلها، قال

اِفْت ِهبَا َواْبَتِغ َبْنيَ َذلَِك َسبِيًال {: وعال ء[}َوال َجتَْهْر بَِصالتَِك َوال ُختَ ، وألن ]١١٠:اإلرسا

أموم إذا رفع صوته آذى غريه   .ا

، فإذا صىل املرء منفردًا وحده فيُخري ليس تشهيا وإنام باعتبار ما "وخيري املنفرد": قال

هو األصلح لقلبه، فإن كان األصلح لقلبه أن يرفع صوته لكي يطرد النعاس عن نفسه 

ها، أو أن يكون بجانبه رجل فريفع صوته بالقرآن ليصحح  ولكي يتأمل يف اآليات التي يقرأ

  .ليه القراءة، فهذا يكون األصلح له اجلهرله تالوته، أو يفتح عليه إذا انقلقت ع

ءة إمامن باب عدم إيذاء غريه كأن : وقد يكون األصلح له ر بالقرا اإلخفات واإلرسا

اِفْت ِهبَا َواْبَتِغ َبْنيَ {: قالقون ونحو ذلكيكون بجانبه مصلون أو  َوال َجتَْهْر بَِصالتَِك َوال ُختَ

ء[}َذلَِك َسبِيًال  افت ألجل اإلخالص يف قلبه ألن بعض الناس قد ، أو أن خي]١١٠:اإلرسا

ءة كان يف نفسه ُعجٌب واملؤمن دائام يلوم نفسه فنفس  ه إذا رفع صوته بالقرا يكون يف قلبه أ

تلومه يف باب الرياء، ولذلك  املؤمن دائام لوامة له ودائام تلومه، وأكثر ما تلوم نفس املؤمن

، واملؤمن »من خاف أدلج ومن أدلج بلغ املنزل«: املؤمن دائام خياف الرياء كام قال النبي 

  .هجل وعال من الرياء وأسباب دائام يستعيذ باهللا

ا خافوا الرياء : وقد جاء يف حديث حممود بن لبيد ريض اهللا عنه ورمحه  أن الصحابة 

وا النبي  وهم أصحاب النبي   أين أعوذ «: قولوا : عن ذلك فعلمهم أن يقولوا  سأ

ا أعلم وبك أن  ا ال أعلمأأرشك بك وأ    .»ستغفرك 

  



 

   
 

 

أموم بعد التحميد ملء السموات وملء األرض وملء ما شئت من يشء  وقول غري ا

  ................................................................................... بعد

، منها ترك العمل الصالحؤمن دائام حياول أن يطرد الرياء عن نفسه بأمور ليس وامل

م، وإنام ما كان من باب املباحات أو  فمن ترك الصالة أو الصيام أو الصدقة خوف الرياء أ

ما كان من باب األوىل ولكن ما كان دون ذلك فإن تركه ألجل الناس فيه سبب لإلثم إال 

  ."وخيري املنفرد": أن يشاء اهللا، وهذا معنى قول املصنف

أموم": ومن السنن: - هللا تعاىلرمحه ا–يقول الشيخ  د بغري "أن يقول غري ا ، واملرا

أموم هو اإلمام واملنفرد وأن يقولوا بعد التحميد يعني ربنا ولك احلمد، أن : لبعد قو: ا

ت وملء األرض وملء ما  :يقول ربنا ولك احلمد محدًا كثريا طيبا مباركا فيه ملء السموا

بينهام وملء ما شئت من يشء بعد أهل الثناء واملجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد ال 

ا منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد ا أعطيت وال معطي  بمعنى أي الغنى، اجلد  مانع 

  .حد منك يا ربالغنى وال ينفع غنى أ

ملء السموات وملء األرض وملء ما ": اقترص عىل قوله -رمحه اهللا تعاىل–واملصنف 

  -:، لسببني"شئت من يشء بعد 

  .أن هذه اجلملة تدل عىل ما بقي من ذلك: السبب األول

، "ملء السامء": أن هذه اللفظة فيها اختالف يف لفظها، فبعض األلفاظ: السبب الثاين

، مع أن الذي ورد يف "ملء املساء": اختاروا لفظ: ، والفقهاء"السمواتملء ": وبعضها

، "السامء": ألن أمحد ذكر هذه اللفظة: ، قالوا "ملء السموات وملء األرض": الصحيح

ملء ": ، فربام أمحد صحت عنده"ملء السموات واألرض": الصحيحنيولكن الثابت يف 

  ."ملء السموات": ح، ومل تص"السامء

  .املصنف عىل هذه اللفظة ملعنني، وذكرهتام لك قبل قليلإذًا فصل 

  

  



 

  

  

وما زاد عىل املرة يف تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر يل والصالة يف التشهد األخري عىل 

ه عليهم السالم والربكة عليه وعليهم والدعاء بعده    .....................................آ

هي خاصٌة يعني ًيستحب ذكرها لإلمام : قولوناملذهب أهنم ي رهذه اجلملة، مشهو

أموم، ودليلهم قالوا  سمع اهللا : وإذا قال اإلمام«: قال ألن النبي : واملنفرد فقط دون ا

، ومل يزد عىل هذه اجلملة، فاألصل الوقوف عىل مورد »ربنا ولك احلمد: فقولوا ملن محده، 

و اخلطاب: بقوله ما أمر النبي  : وعدم الزيادة عليه، ولكن الرواية الثانية واختارها أ

أن هذه : -رمحهم اهللا تعاىل–فقهائناوهي التي تدل عليها نصوص الرشيعة وأصول قواعد 

أموم واإلمام واملنفرد مجيعا ألن األصل عندهم وهذه القاعدة  السنة تكون يف حق ا

أموم إال أن يرد دليل عىل أن ما ثبت يف حق اإلمام ف: كرروها ه يثبت يف حق ا األصل فيه أ

  .حتمل اإلمام له مما سريد بعد قليل

عد الفقهاء : ولذلك فاألصل رمحهم اهللا –أهنا عىل الطرفني وهي املناسبة ألصول وقوا

  .تعاىل

ما زاد عىل املرة يف تسبيح الركوع "ومن السنن : -رمحه اهللا تعاىل–يقول الشيخ 

،فام زاد عن مرة بأن يأيت بثالث وهو أقل الكامل أو أكمل الكامل أو أكثر الكامل "والسجود

س ا رأى عمر بن عبد العزيز يصيل يف سجوده : ثالث عرشة كام نقل ذلك من حديث أ

فُحسب تسبيحه فإذا هو ثالث عرشة  صالة هذا الفتى أشبه الناس بصالة النبي : قال

، وجيوز الزيادة عن ذلك لكن وُنقل عن النبي  تسبيحة، فيكون ذلك أقىص ما ورد

  .»إن اهللا وتٌر ُحيب الوتر«: قال يستحب أن يقطع عىل وتر ألن النبي 

ضا كام مر معنا"ما زاد عىل املرة يف التسبيح": وقوله ما زاد عن يف إن  ، أي يف لفظها أ

 العظيم فقط سبحان ريب: تحبة عندهم، وإنام يقول، ليست مس"وبحمده": مرة يف زيادة

  .، جائزة"بحمده"وهو املستحب، و

ضا، ما زاد عن رب اغفر يل من "رب اغفر يل"زيادة : وقول ، أن يزيد رب اغفر يل أ

  .مرة إنام هو مستحب وعرفنا دليله



 

   
 

 

....................................................................................  

ه عليه السالم والربكة عليه وعليهم والدعاء والصالة يف ": قال التشهد األخري عىل آ

  -:مر معنا أمران: ، انظروا معي من باب ربط األول باألخر"بعده

ركٌن، فال تصح الصالة بدون الصالة عىل  إن الصالة عىل النبي : األمر األول قلنا

علّم السالم وال يكون سالٌم إال ومعه صالة فهام مقرتنان، قد  ، ألن النبي فيها النبي 

  .عرفنا نسلم عليه وكيف نصيل عليك يا رسول اهللا، فدل عىل أن الصالة عليه واجبة

وردت بصيغ كثرية من حديث ابن عباس ومن حديث  إن الصالة عىل النبي : قلنا

ميع، وكل صيغة من ابن مسعود ومن حديث أيب ومن حديث غريهم ريض اهللا عن اجل

أن أفضل صيغة : هي جائرة ومرشوعة، ولكن مّر معنا هذه الصيغ التي وردت عن النبي 

 صيل عىل حممد ": يف الصالة ويف غريها أن يقول املرء يف صالته للصالة عىل النبي 

، ، يف االثنني"إنك محيد جميد"، بدون آل إبراهيم،"وعىل آل حممد كام صليت عىل إبراهيم

  ."وبارك عىل حممد وعىل آل حممد كام باركت عىل إبراهيم إنك محيد جميد"

يف ": ، فإن زدهتا جائز، وأن ال تزيد"وعىل آل إبراهيم"أن ال تزيد : إذًا األفضل

، وأن ال تزيد غري ذلك من األلفاظ التي جاءت يف حديث ابن عباس ألن هذه "العاملني

ه ثم الصالة عىل إبراهيماأللفاظ هي أصحها إسناداً  كام صليت ": ، الصالة عىل حممد وآ

، وهذه أفضل الصيغة، وأقل صيغة وأعني أقل ما يتحقق به "عىل إبراهيم إنك محيد جميد

ء أن تقول  صيل ": ، فقط، فمن قال" صيل عىل حممد": الركنية وهي صيغة اإلجزا

هيمية ال جيب، ألن ، فإنه حينئذ سقط الركن عنه ولو ك"عىل حممد ان حافظا للصالة اإلبرا

ما : ملصنفهذا معنى قول اما اتفقت عليه الروايات مجيعا، هي  هذه الصالة عىل حممد 

  .ةزاد عناللهم صيل عىل حممد سن

  

  

  



 

  

  

....................................................................................  

ه عليه السالم والصالة": ولذلك قال  صيل عىل حممد ، "يف التشهد األخري عىل آ

هيموع ، كام باركت عىل حممد وعىل آل "والربكة عليهم"، ىل آل حممد كام صليت عىل إبرا

هو من باب السنية املؤكدة وال  وعىل آل حممد إذًا الربكة .حممد كام باركت عىل إبراهيم

  .شك

د بـ مر معنا قياء، ودليل ذلك"يف الدعاء آل النبي "أن املرا ما روى : ، كل املؤمنني األ

ك ؟ قال أن النبي : متام يف فوائده ، أحيانا "آل النبي "، إذًا »كل تقي«: ُسئل من آ

ليهم  يقصد به بنو هاشم وأحيانا يقصد به بنو هاشم وبنو عبد املطلب وأحيانا يقصد به موا

رمحه اهللا –معهم وأحيانا يقصد به كل املؤمنني، وما كان من باب الدعاء فإن اإلمام مالكا 

د بال"آل"الـأن الصالة عىل : واإلمام أمحد وغريهم من األئمة نصوا عىل -تعاىل ، "آل"ـ، واملرا

  .إنام هو كل املؤمنني: يف الدعاء

ت يف السالم تقول السالم علني وعىل عباد اهللا الصاحلني، فسلمت عىل كل عبد : فأ

باعه : صالح يف األرض، ثم إذا صليت قلت  صيل عىل حممد وعىل آل حممد أي أ

ه   .صلوات اهللا وسالمه عليه وعىل آ

، فإن الدعاء بعده سنٌة وليس عىل النبي ، أي بعد الصالة "والدعاء بعده": قال

  .بواجب، وسيأيت صفة الدعاء بعد قليل

   



 

   
 

 

وسنن األفعال وتسمى اهليئات رفع اليدين مع تكبرية اإلحرام وعند الركوع وعند 

  ............................................................ الرفع منه وحطهام عقب ذلك

، يعني أن "وتسمى اهليئات": بذكر سنن األفعال، قال -رمحه اهللا تعاىل–بدأ املصنف 

اذا ؟ ألن بعض الفقهاء ال يمسها أفعال ويسمها هيئة  هذه اهليئات هي سنن األفعال، 

  ."وتسمى اهليئات": ألهنا قد ال تكون فعال منفصال وإنام هي هيئة لفعل، وهذا معنى قول

، أما "ع تكبرية اإلحرام وعندالركوع وعند الرفع منهرفع اليدين م": بدأ بأول سنة قال

فقد ورد فيها أحاديث كثرية جدا، وقد اتفق فقهاء املذاهب : الرفع عند تكبرية اإلحرام

م، وقد كان النبي  :عىل مجيعااألربعة  يرفع يديه  استحباب رفع اليدين عند تكبرية اإلحرا

م موضعان م، وكان ملوضع يديه عند تكبرية اإلحرا   -:عند تكبرية اإلحرا

  .كام جاء يف حديث مالك بن حجر أن تكون يداه حذو منكبيه: املوضع األول

  .أن تكون يداه حذو أذنيه ر جاء يف حديث عبد اهللا بن عم: املوضع الثاين

ليدان حذو املنكبني أو حذو إما أن تكون ا -:إذًا فلك صفتان يف موضع اليدين

جيوز أن يكون بينهام فيكون من باب التلفيق، فإن التلفيق : األذنني، وقال بعض أهل العلم

  .، وأما التلفيق يف األقوال فغري جائزيف األفعال جائز

: التلفيق يف األفعال جائز، التلفيق يف األفعال هنا: هذه قاعدة وانتبهوا هلا: انظر معي

ملنكبني وهنا حذو األذنني فيصح أن جتعل هيئة وسطا فتكون يدك حذو اليدان حذو ا

منكبيك وحذو أذنيك معًا، فأسفل اليدين حذو املنكبني وأعىل اليدين حذو األذنني، هذا 

  .يسمى تلفيق األفعال

ال يّسلم من  إن وضع اليد يكون بقبض بعضها، لكن هذا قد: فبعض أهل العلم يقول

  .كل وجه

هيمية فجم امرأ جيوز، فلو أن  ال: قوالالتلفيق يف األ ع األلفاظ يجاء يف الصالة اإلبرا

التي جاءت من حديث ابن مسعود مع األلفاظ التي جاءت يف حديث ابن عباس مع 

  .يف حديث أيب وغريهم وحديث أيب الدرداء وغريهماأللفاظ التي جاءت 



 

  

  

..................................................................................  

ى بلفظ طويل وقال  هيمية، فنقول: ثم أ هذا ال ترشع، فالتلفيق : إن هذه الصالة اإلبرا

  .ال ُيرشع: يف األقوال

  .، عرفنا موضعهام"ورفع اليدين مع تكبرية اإلحرام"إذا

وال تكون مفرقة، فتضم أصابعك فيها  ةمضمومني اليدين تكون أن هات: األمر الثاين

تكون مضمومة غري مفّرجة : وتكون ممدودة األصابع غري مقبوضة وتكون مضمومة، إذاً 

اهللا أكرب، وكام جاء من حديث ابن عباس : ، وعىل هذه اهليئة فتقولومبسوطة غري مقبوضة

  .اهللا أكرب: تقول

، "رفع اليدين مع تكبرية اإلحرام": -رمحه اهللا تعاىل–قول املصنف : األمر الثالث

م : فيكون رفع اليدين مع قولك اهللا أكرب يف تكبرية اإلحرام وجها واحدا، تكبرية اإلحرا

ت تتلفظ بالتكبري فتقول: يكون معه فتقول   .اهللا أكرب: اهللا أكرب وأ

بعة ة الرا –، يستحب الفقهاء "وعند الركوع وعند الرفع منه": قول املصنف: املسأ

عند اهلوي للركوع وعند الرفع من : رفع اليدين يف مواضع أخر منها -رمحهم اهللا تعاىل

ا جاء من حديث ابن عمر  أن «: من حديث عيل وأيب أسيد الساعدي  الركوع، 

، وهذه تدل  ، »كان إذا هوى إىل الركوع رفع يديه وإذا رفع من الركوع رفع يديه النبي 

  .عىل استحباب رفع اليدين يف هذين املوضعني

أن حمل رفع اليدين يف هذين املوضعني يف وقت تكبرية االنتقال، : وقد ذكر العلامء

ت تنتقل فارفع يديك ألن األصل أن يكون رفع اليدين مع التكبري، لكن جيوز أن ترفع  وأ

ت إذا قمقبل أن هتوي للركوع وجيوز يديك قبل التكبري وجيوز أن ترفع بعده، يعني ترفع 

ه قد ثبت يف صحيح مسلم: من الركوع، ما الدليل ؟ قالوا  ، »رفع ثم كّرب  أن النبي «: أل

ه عليه الصالة والسالم رفع يديه ثم كّرب فقال»رفع ثم كرب«: لفظ مسلم اهللا أكرب، : ، أ

  .فيكون ذلك عنداهلوي والركوع

  



 

   
 

 

...................................................................................  

ه : وثبت يف خارج صحيح مسلم اهللا أكرب أو : جوز أحيانا أن تقول، في»كّرب ثم رفع«أ

  .تقول سمع اهللا ملن محده، فإذا استويت قائام رفعت يديك بالتكبري

أن يكون بني الركنني وجيوز قبله : تقال األصل فيهإذًا رفع اليدين عند تكبريات االن

  .وجيوز بعده

ة اخلامسة م وعند : أن املصنف هنا ذكر ثالثة مواضع فقط: املسأ وهو تكبرية اإلحرا

اهلوي للركوع وعند الرفع منه، بقّي موضع رابع وهوعند القيام من التشهد األول وقد ورد 

ا ُسئل ذلك يف بعض أحاديث النبي  نعم، جاء : اإلمام أمحد عن هذا املوضوع قال، و

أن التكبريات : ولكن أذهبوا إىل حديث عيل حديث عّيل وجاء من حديث ابن عمر من

أي أن رفع : أذهب إليه: ثالث فقط، وليس معنى ذلك نفي السنية بل هي سنٌة ولكن قال

م ثم يليه  يف التأكيد عند اليدين بالتكبري عىل ثالث درجات وآكدها عند تكبرية اإلحرا

  .خفها عند القيام من التشهد األولاهلوي للركوع وعند الرفع منه، ثم يليه يف التأكيد وهو أ

ن أن قول الفقهاء هذه الثالث هو نفي السنية عن املوضع الرابع، ولذلك ذكر وال ُيظَ  

بع بعده، فليس هذا نفي للسنية عنه"اإلقناع"يف  ا ذكر الثالث ذكر املوضع الرا وإنام هو  ، 

بع يف  ه أخّف تأكيد منه لثبوت ذلك من ثالثة أحاديث وثبوت املوضع الرا يدل عىل أ

  .حديث واحد

  - :أربعة مواضع: إذًا أصبح عندنا مواضع رفع اليدين

 م  .عند القيام يف تكبرية اإلحرا

 عند اهلوي للركوع. 

 عند الرفع من الركوع. 

 عند القيام من التشهد األول. 

ثم الثانية والثالثة ثم املرتبة الثالثة القيام من التشهد األول ألهنا وردت آكدها األوىل 

  .يف حديث واحد فقط،كلها سنة



 

  

  

  ........................................ووضع اليمني عىل الشامل وجعلهام حتت رسته

أن كل  :الضابط فيها: ، قال"الكايف"فيها قاعدة لطيفة يف  -رمحه اهللا تعاىل–ذكر املوفق 

يف الصالة ال يسبقه سجود وال يلحقه سجود فإن هذا التكبري ُيرشع فيها رفع اليدين،  تكبري

وابحث يف صالتك كلها فستجد أن هذه القاعدة مضطربة متاما، فعند اهلوي للسجود 

  .سجودالتالوة يف الصالة فإنك ال ترفع يديك فيها

من السنة أن املرء إذا رفع  إن: ، يقول املصنف"وحطهام عقب ذلك": يقول املصنف

م أو عند الرفع من الركوع ِفإن السنة أن حيط يديه وينزهلامثم بعد  يديه عند تكبرية اإلحرا

اذا ؟ لكي يكون لقبض اليدين فعٌل منفصل ، فيكون قبضتها واحلقيقة ذلك يقبض يديه، 

ك قبضت يدك، فرفعك لليد للقبض، فتقول يديك  اهللا أكرب ثم تضع: يصدق عليها أ

  .وحتطهام ثم بعد ذلك تقبض بعد ذلك

أن النبي «: مما جاء من حديث مالك بن حويرث يف صحيح البخاري: وُيستدل ذلك

 بعد ، وليس هذا نفي للقبض، وسنشري للقبض »ا رفع من قيامه عاد كل عضو ملكانه

ه ينزل يديه بعد رفع اليدين: قليل إن شاء اهللا، فعود كل عضو ملكانه يعني ثم بعد ذلك  أ

  .يقبض إذا كان املحل حمل قبضٍ 

  ."ووضع اليمني عىل الشامل وجعلهام حتت رسته" :-رمحه اهللا تعاىل–قال املؤلف 

اليرسى أو وضع أن يضع اليمنى عىل : ومن السنة: - رمحه اهللا تعاىل–يقول الشيخ 

يف حديث وائل بن حجر  اليمنى عىل الشامل، ووضع اليمنى عىل الشامل ثابٌت عن النبي 

 :ه قال ، »إذا قام يف صالته وضع اليمني عىل الشامل كان النبي «: فإنه قد ثبت عنه أ

  .»قبض كوعه«: ، ويف لفظ»هقبض شامله بيمين«: لفظويف 

ه قد ثبت يف سنن أيب دواد من حديث أيب هريرة: األمر الثاين هنى عن  أن النبي «: أ

والسدل يشمل سدل الثوب وسدل اليدين، فالنهي هنا هني كراهة : ابن مفلح، قال »السدل

  .أن السنة هي القبض: ال هني حتريم، فدل عىل ذلك

  



 

   
 

 

..................................................................................  

اءة أي الذي إذًا وضع اليمني عىل الشامل سنٌة، ومتى يكون سنة ؟ يف القيام الذي فيه قر

يكون قبل الركوع، أو يف القيام الذي فيه قراءة بعد الركوع يف صالة الكسوف، أي كل قيام 

ءة  ءة للفاحتة فإنه ُيستحب قبض اليمني عىل الشامل، وأما القيام الذي ليس فيه قرا فيه قرا

 بعد الركوع وقبل السجود، فإن وضع اليد اليمنى عىل الشامل مباح: وهو التسميع يعني

  .وليس سنة

هو ُخمري بينهام ألن حديث وائل بن حجر يدل عىل القيام فقط : ولذلك قال أمحد

، »فعاد كل عضو ملحله«: وحيتمل أن يكون شامال لالثنتني، وحديث مالك بن حويرث قال

ه مل يقبض، ولذلك فإن التحقيق ه قبض وحيتمل أ أن وضع اليمنى عىل الشامل : حيتمل أ

ه مباح وخيري فيه الشخص، ولكن انتبه معيبعد الركوع يف غري  من أداه : صالة الكسوف أ

اجتهاده إىل أن السنة عند القيام من الركوع هي القبض فيؤجر عىل ذلك إما أجرا أو 

أجرين، فإما أجر االجتهاد أو أجر االجتهاد واإلصابة، ومن أداه اجتهاده إىل أن سدل 

ه إما أجر االجتهاد أو أجر االجتهاد اليدين بعد الركوع هو السنة فله أجٌر كذ لك أل

  .واإلصابة

ة أهيا »اجتهد فأخطأ فله أجر وإذا أصاب فله أجران احلاكم إذا« ، وهنا أؤكد عىل مسأ

الصالة إنام ُرشعت ألجل االئتالف واملحبة بني املسلمني وعدم االختالف  - :األخوة

للتفريق بني املسلمني، إذا رأى بيهم، وهذا هو مرشوعية الصالة، ومل تكن الصالة يوما 

مسلم أخاه اآلخر قد سدل يف صالته ربام رأى بعض الناس أخيه نشذ أو رآه مل حيرك أصبعه 

 ّ م به، وربام إذا قنت يف صالته ودعا ترك الصالة خلفه، وكل يف صالته ربام ابتعد منه ومل يأ

ص يف علم ودين وعقل هذا نقٌص يف العلم، والنقص يف العلم نقٌص يف الدين، ويكون نق

كر   .هذا الذي أ

  

  



 

  

  

....................................................................................  

ا ُسئلوا  صيل خلف من ال يتو: ولذلك فإن األئمة الكبار  : ضأ من حلم اجلزور ؟ قالأ

صيل : أال ُأصيل خلف اإلمام الشافعي يقوهلا أمحد، قيل له أال : خلف من يقنت ؟ قالأ

رًا، وأال أصيل خلف أيب حنيفة،  ُأصيل خلف مالك ألن مالك يرى القنوت لكن إرسا

أن ترك الصالة خلف من يقنت يف صالة الفجر فهذا خطأ بل تصيل : واملقصود من هذا 

صلوا خلف كل بر وفاجر وهذا إذا كان فجورا، وهذا ليس : خلفه، وقد روينا عند أمحد

  .ام هو صواب وسنة فعلت أو تركت وفاعلها بني األجر واألجرينبفجور وإن

أن األصل يف الصالة هو االجتامع واالئتالف وعدم : فاملقصود أهيا األخوة

فإذا كان سببا لوقيعة اختالف بني املسلمني فلرياجع املسلم قلبه وليعلم أن االختالف، 

ة وضع اليدين عند عنده نقصا، واإلنسان بني األجر واألجرين، وهذه املسأ ة وهي مسأ

  .أهنا مباحة ونص عليه أمحد وغريه: التحقيق فيها -:القيام من الركوع

، يف القيام الذي فيه "وضع اليمنى عىل الشامل وجعلهام حتت رسته": إذًا قول املصنف

ءة، أما بعد الركوع فإنه من باب اإلباحة   .قرا

ة قبل أن ننتقل للسنة التي بعدها   كيف توضع اليمنى عىل الشامل ؟ -:عندنا مسأ

  -:نقول عندا ثالث صفات

  .أن جيمع كف اليمنى عىل الكف الشامل، وهذه الصفة األوىل: الصفة األوىل

أن جتعل الكف اليمنى عىل بعض الذراع الشامل،هكذا بحيث أن تكون : الصفة الثانية

  .الكف عىل الرسخ وهو يشمل الكوع

  .ليمنى يده الشاملأن يقبض بيده ا: الصفة الثالثة

يمكن التلفيق بأن يقبض بأصبعني ويبسط أصبعني، لكن هذه : بعض أهل العلم قال

إما أن تبسط بالكلية أو تقبض بالكلية : يسبق عليه ال بسط وال قبض، ولكن األوىلما 

  .ويكون سنة يف اجلمع، وهذا هو األقرب

  



 

   
 

 

  ......................................وجعلهام حتت رسته ونظره إىل موضع سجوده 

وضع اليمنى عىل ": إذًا عندنا ثالث صيغ يف قضية وضع اليمنى عىل الشامل، إذًا قوله

أن ُجتعل اليد إذا ُقبضت عىل : ، السنة"وجعلهام حتت رسته": ، هلا ثالث صيغ، قال"الشامل

ن السنة وضع اليمني عىل م: قال ، فإن عّيل الرسة أو حتتها، وقد ثبت ذلك عن عّيل 

ه : ، والقاعدة عند عامة األصولينيالشامل حتت الرسة أن الصحايب إذا قال من السنة كذا أ

هو من اجتهاده، وإنام رأى فمن السنة : له حكم املرفوع، وال يمكن أن يقول ابن عيل 

  .فعل ذلك النبي 

وضع يده اليمنى عىل يده الشامل عىل  أن النبي «: وأما ما روينا من حديث وائل

اإلمام أمحد وشيخ اإلسالم ابن تيمية : ، فإن هذا احلديث منكر وضعفه األئمة»صده

  .والشافعي وغريهم من أئمة أهل العلم، فضعفوا هذا احلديث ومل يصححوه

أو ما دون الرسة، اليشء إنام هو جعل اليد الشامل عىل الرسة : إذًا الثابت عن عيل 

  .يسري وهذا هو املقصودال

أن ينظر إىل موضع : ، السنة للمصيل يف صالته"ونظره إىل موضع سجوده": قال

سجوده يف صالته كلها إال موضعا واحد وهو عند اجللوس يف التشهد األول والثاين فالسنة 

أن ينظر إىل اصبعه كام جاء يف حديث عبد اهللا بن الزبري، فينظر ألصبعه عىل هذه اهليئة، 

  -:نظر املصيل يف صالته عىل اربع حاالتو

  .أن ينظر ملوضع سجوده أو اصبعه: سنة، وذكرناها قبل قليل: احلالة األوىل

مباح، وهو أن ينظر قبل وجه وينظر أمامه، وهذا مباح وقد بوب عليه : النظرة الثانية

والنار  اجلنةفتحت ّيل «: يف صالته قال ، والنبي "باب نظر املصيل قبل وجهه": الباب

وجاءه  ،قبل وجهه يف صالة الكسوففنظر ، والرسول ال يفعل مكروها، ، »أمامه

  .الشيطان قبل وجهه

  .فإنه مباح: كان من نظر قبل الوجه: إذًا قلنا

  



 

  

  

  ...............وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي األصابع يف ركوعه وتفرقته بني قدميه قائام

النظر املكروه هو االلتفات يمينا وشامال، وتشتد ،املكروه، : النوع الثالث من النظر

هًة إن التفت ببرص هة إذا كان االلتفات بالوجه، فالبرص مكروٌه وأكثر كرا ه ووجه معًا الكرا

هة أكثر، وتشتد الكراهة أكثر وقال بعض أهل العلم وهي رواية قوية يف  فتشتد الكرا

ه حمرم إذا كان النظر إىل السامء ألن ال: املذهب هنى عن النظر إىل السامء وتوعد «: نبي أ

، فدل »وجهه إىل وجه محار وصورته إىل صورة محار من نظر إىل السامء أن يقبض اهللا 

  .الكراهة شديدة تصل إىل درجة التحريمذلك عىل أن 

  .إن كثرة االلتفات تصل كذلك إىل التحريم: فقهائناوقال بعض 

إن السنة : ، يقول"تفرقته بني قدميه قائام": ومن السنن: -رمحه اهللا تعاىل–يقول الشيخ 

أن املرء إذا كان قائام أن يفرق بني قدميه وال يلصقهام ألن املرء مأموٌربأن حياذي من بجانبه، 

وقد بالغ الصحابة رضوان اهللا عليهم يف املحاذاة حتى كانوا حياذون باملناكب واألكعب، 

يف الصحيح،  كام جاء من حديث النعامن  حابة وليس من أمر النبي وهذا من فعل الص

  -:وهذا من اجتهادهم ومبالغتهم يف االمتثال، عند االمتثال وعند االتباع

فهو يف أمره فيبالغ أحيانا : يف كل أمٍر فعله، وأما االمتثال النبي  ا االتباع هو أن حياكو

، وهذا من باب »ا فجلساجلسو«: نبي حينام قال ال ، مثل ابن مسعود باالمتثال

ن املبالغة يف االمتثال رضوان اهللا  عليهم وهم أكمل الناس اتباعا وأكملهم امتثاال رضوا

  .اهللا عليهم

سب هليئة النبي  أن ": والسنة: ، قالإذًا، فالسنة أن يفرج وأال يلصق قدميه وهو األ

يف ركوعه جيب عليه أن يضع يديه عىل  ، املرء"يقبض ركبتيه بيديه مفرجة األصابع يف ركوعه

ركبتيه، لكن هاتني اليدين وضعهام عىل الركبتني هلام صفة إجزاء فكل هيئة وضعت اليدان 

عىل الركبتني تصح ولو جعل أطراف أصابعه ولو جعل بعض يديه ولو جعل يديه بني 

، وسبق معنا ركبتيه مطبقا وهذه تسمى اإلطباق عىل هذه اهليئة، وكل هذا يصح الركوع به

  .اإلطباق



 

   
 

 

ومد ظهره فيه وجعل رأسه حياله والبداءة يف سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته 

فه   ................................................................................. وأ

 تركه النبي «: أن يقبض ركبتيه وال يطبق، فإن اإلطباق: لكن السنة كام ذكر املصنف

ه ليس سنة، وإنام يقبض ركبتيه»يف آخر عمره   .، فدل عىل أ

األصابع يف الصالة كلها : ، وخذ قاعدةأن تكون أصابعه مفرجةً : األمر الثاين

مضمومة إال عند الركوع، دائام تكون األصابع مضمومة إال عند الركوع، ففي التكبري 

مفرجة وليست أهنا غري مبسوطة ال،  تكون مضمومة ويف السجود تكون مضمومة أي غري

فهي غري مفرجة، ففي رفع اليدين بالتكبري ويف اجللسة بني السجدتني ويف التشهد ويف 

  .السجود فكلها تكون مضمومة إال يف الركوع فإهنا تكون مفرجة األصابع

والسنة أن يمد ظهره فيكون ظهره مستقيام كام جاء من : ، أي"ومد ظهره فيه": قال

كان إذا ركع مد ظهره حتى لو ُجعل عىل ظهره إناٌء مل  أن النبي «: ائشة وغريهاحديث ع

ه حيال ظهره فيكون ظهره مستقيام مع ، يعني جعل رأس"وجعل رأسه حياله": ، قال»سقط

  .رأسه وال يطأطأ برأسه جدا وال يرفع رأسه حال ركوعه، وإنام يكون رأسه وظهره مستقيامً 

: بعد ذلك بذكر السنن املتعلقة بالسجود، فقال -رمحه اهللا تعاىل–بدأ املصنف 

فه" كام ثبت من  ، ألن النبي "والبداءة يف سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأ

م أن البعري إذا ُنظر إليه ، ومعلو»أن هيوي املرء كام هيوي البعري هنى «: حديث أيب هريرة

بوضع ركبتيه ثم ": يديه املقدمتان عىل رجليه عند النزول، وهذا معنى قولهفإنه يقدم 

ه يبدأ بتقديم ركبته قبل : ، ونحن هنينا عن مشاهبة اإلبل يف هوهلا، فدل ذلك عىل"يديه أ

  .يديه عند اهلوي للسجود

ة التي أطال فيها اختالف أهل العلم  ، واملرء فيها بني -رمحهم اهللا تعاىل–وهذه املسأ

ة التي قبلها   .األجر واألجرين كام ذكرنا يف املسأ

فه": قال فقة حلديث أيب هريرة ، "ثم جبهته وأ    .موا

  



 

  

  

  ...........................ومتكني أعضاء السجود من األرض ومبارشهتا ملحل السجود 

أن املرء يمّكن أعضاء سجوده، : ، السنة"ومتكني أعضاء السجود من األرض": قال

ه يمّكن من أعضاء سجوده": معنى قوله را تاما، إذ : ، يعني"أ ه يستقر عىل األرض استقرا أ

وأما التمكني فأن جيعل يديه  إنام هو وضع اليدين فيكون هذا هو الواجب،: الواجب

  .متمكنتني من األرض ومستقرتني عليها

ال يكون بني موضع سجوده يف وجهه وبني : ، يعني"ومبارشته ملحل السجود": قال

األرض حائل، وال بني يديه وبني األرض حائل وهذا هو السنة، ألن جعل املرء بني وجهه 

إن جعل املرء بني وجهه : وبني األرض يشء قد يكون فيه نوع كٍرب، ولذلك قال أهل العلم

  -:يكون مباحاوبني موضع السجود قد يكون حمرما وقد يكون مكروها وقد 

 ه ال تصح : فيكون حمرما إن اعتقد اعتقادا كام يفعل بضع أهل البدع حينام يظنون أ

ه من اإلحداث يف الدين فال : الصالة إال عىل وضع يشء عىل جبهته، فنقول هذا ممنوع أل

 .جيوز

 ه ترٌك للسنة، : يكون مكروها: األمر الثاين إذا قصده الشخص، فيكون مكروها أل

نوع تكّرب، واملعروف أن املرء يف سجوده إنام هو خيضع هللا جل وعال، وأعظم  وألن فيه

 .دموضع يكون فيه تذلٌل للجبار جل وعال وخضوع بني يديه هو السجو

ا طالب عم النبي : ولذلك ه إنام منعه من : ،"الكامل"يف جاء عند ابن عدي  فإن أ أ

ه قال ، أومن هبذا النبيإس يف ظهريال  لوءأسجد فيع: اإلسالم هو السجود، فجاء عنه أ

عىل أن السجود هو كامل التواضع للجبار جل وعال، ولذا كان الدعاء يف : وهذا يدلنا

أعني عىل نفسك بكثرة السجود، وأكثر موضع ترجى فيه إجابة : السجود أحرى باإلجابة

والتخشع للجبار الدعاء هو السجود، ولذا فإن هذا السجود يناسب فيه التواضع والتذلل 

جل وعال وذلك بأن ال جيعل املرء بينه وبني األرض حائال، فإن تعمد وضع يشء فيُكره 

  .كراهة وال حتريم

  



 

   
 

 

  ....................................................................سوى الركبتني فيكره 

 رشة أمامه، يصيل اآلن ووجدت ف: إن وجد يشء من غري قصد، مثل: يكون مباحا

صيل وال يستحب لك أن تزيل الفرش وتصيل، إذا وجدت الفرشة فصيل : فهنا نقول

ه سجد عىل كور العاممة«: ورد عنه عليها، والرسول  ، أي طرف العاممة، فكانت »أ

عاممته يف بعض األحيان نازلة عىل جبهته، فلام كانت نازلة عىل جبهته سجد فكان بني 

حائٌل وهو كور العاممة وهذا من غري قصد وإنام جاء تبعا، فهنا موضع جبهته وبني األرض 

 .مباح: نقول

فإذا وجد الفرش يف هذا املوكيت وغريه أو وجد كور العاممة أو الطاقية فال تتعمد ، ذاً إ

تتغري احلال فإن بقاء أن تصيل عىل احلال كام هو مباٌح، وال يظن املرء وأرى بعض الناس 

: أريد أن أطبق السنة وال يكون بيني وبني األرض يشء فنقول: تعمد إزالة السجاد ويقول

 .انت األرض مكشوفة فال تضع عليها شيئا، وهذا هو األصلكال، هذا يكون إذا 

 يكون وضع يشء بينك وبني األرض واجب إذا كان عىل األرض : األمر الرابع

، فإذا كان عىل املوضع نجاسة فإما أن تطهر األرض وإما أن تنتقل عنها وإما أن نجاسة

 .وصليت عليه صحتتغطيها بام يسرت جرمها، فلو كان عىل األرض بول وغطيته بسجادة 

إذًا أن يكون بني املرء وبني موضع سجوده من األرض يشء له أربع حاالت وذكرناها 

  .قبل قليل

الركبتان األفضل فيهام أن تسرتان وأن ال : ، أي"سوى ركبتيه فيُكره": قال

أن احلد ال يدخل يف املحدود، : ،ألن الركبتني ليستا عورة، ونحن عندنا قاعدةتكشفان

يه عن جده عند أيب داود يف بيان عورة الرجل واألمةوحديث عم أهنا : ر بن شعيب عن أ

فاظ حد واحلد ال يدخل يف املحدود، فالركبة ليستعورة، "وإىل"، من الرسة إىل الركبة ، أ

واجٌب إن كان ما ال يتم الواجب إال : واجب إال به فهو واجٌب أو مندوبلكن ما ال يتم ال

   .به

  



 

  

  

  ..........وجمافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه وتفريقه بني ركبتيه 

فإن حتقق وجود الواجب بدونه يف بعض الصور فيكون مندوبا، وذلك مثل الزيادة يف 

ه مبالغٌة يف  الغسل عىل مضوع الواجب ومنه سرت الركبة فإن سرت الركبة مندوٌب إليه أل

عاة  ه قد يؤدي إىل كشف الفخذالسرت ومرا   .خلالف بعض أهل العلم بوجوبه وأل

وجمافاة عضديه عن ": ، قال"إن كشف الركبة يف الصالة مكروه": ولذلك قال املصنف

، املجافاة سنة وأن جيايف املرء يف صالته، "جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه

جنبيه، والعضدان مها هذا ومها ما أن جيايف عضديه عن  -:واملجافاة يكون لثالثة أشياء

يكون من مفصل املرفق إىل مفصل الكتب وهذا يمسى عضدًا، فتجافيه عن جنبك، إذا 

  .سجدت ال تضم نفسك وإنام جتافيه وجتعل العضدين بعيدين عن اجلنبني

  .، وهذا واضح، يعني ال يبسط بطنه بفخذيه"وجيايف بطنه عن فخذيه"

  .يلصقهام فيكون مضمومًا، وهذه املجافاة، فال "وفخذيه عن ساقيه"

ة السنة هلا: واملجافاة أن ال جتايف وإنام تضم نفسها ألن : سنة للرجل دون املرأة، فاملرأ

ة السرت، والسرت يف املرأة أن تضم نفسها وأن ال جتايف   .األصل يف املرأ

ا روي عند احلاكم"وتفريقه بني ركبتيه": قال كان يفرق بني ا سجد  أن النبي «: ، 

وال جيعلهام ملتصقتني، وهذا احلديث وإن كان فيه مقال إال أن أهل ، »ركبتيه يف السجود

تعارض عندنا مفهوم حديث صحيح ومنطوق حديث ضعيف، فمنطوق : العلم يقولون

ما جاء من : احلديث الضعيف هو تفريق الركبتني عند السجود، ومفهوم احلديث الصحيح

ذات ليلة فقمت فوضعت يدي عىل قدميه وهو  افتقدت النبي : تحديث عائشة أهنا قال

وضع اليد عىل القدمني إال ومها مضمومتني، هذا حمتمل فقد تضع اليد وال ت: ، قالوا »ساجد

  .وتعرب عن القدم بالقدمني وقد يكون ذلك يف لسان العرب

نا هنا إن احلديث ُيعمل به يف فضائل األعامل، وعند: ولذلك قال بعض أهل العلم

عندما نقول إن احلديث الضعيف ُيعمل به لفضائل األعامل فال بد أن تعرف مدار : قاعدة

  - :ذلك



 

   
 

 

وإقامة قدميه وجعل بطون أصابعهام عىل األرض مفرقة ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة 

عىل  واعتامده مضمومة األصابع ورفع يديه أوال يف قيامه إىل الركعة وقيامه عىل صدور قدميه

  ..............................................................................ركبتيه بيديه

املنكر : أن ال يكون احلديث ضعيف ضعفا شديدا، ومن أشد الضعف: فمداره األول

  .والشاذ، فاملنكر والشاذ ُيرد ردا مطلقا

حلكم جديد، وإنام هو متعلق أن يكون احلديث ضعيف ليس فيه إثباتا : املدار الثاين

  .هبيئة أو ببيان فضل

أن احلديث إذا كان ضعيفا : ما ذكره ابن مفلح يف النكت عىل املحرر: املدار الثالث

  .ضعفا يسريا وكان فيه أمٌر فإنه يدل عىل الندب ال للوجوب

  .مائلتنيأن جيعل قدميه قائمتني غري : ، أي أن السنة"وإقامة قدميه": يقول الشيخ

   .متجهة إىل القبلة فيجعلها، "جعل بطون أصابعهام عىل األرض مفرقةو"

: ، مثل القيام جيعلهام يف السجود عىل نفس املوضوع"ووضع يديه حذو منكبيه": قال

جعل يديه يف سجوده  أن النبي «: ، حلديث ابن عمر "حذو منكبيه مبسوطة مضمومة"

  ."مضمومة األصابع": ، قال»كموضعهام عند تكبريه

أن هذه : ، يعني" قيامه إىل الركعةورفع يديه أوال يف": -رمحه اهللا تعاىل–يقول الشيخ 

يبدأ بالركبتني ثم اليدين ثم الوجه، : عكس اهلول للسجود، نحن قلنا يف اهلوي للسجود

ه ال يمكن أن يرفع قبل وجهه شيئا، ثم : وأن عند القيام فإنه يبدأ بوجهه، وهذا واضح أل

  .برفع يديه ثم ركبتيه بعدها يبدأ بعد ذلك

عىل  واعتامده": قال ،قدميه، أي أن يعتمد عىل صدور "وقيامه عىل صدور قدميه": قال

إذا قام ال جيعل يديه عىل األرض كهيئة العاجز أو العاجن، وإنام جيعل : ، أي"ركبتيه بيديه

وإنام جيعل يديه عىل يديه عىل أطراف ركبتيه يعني عىل طرف الركبة وليست الركبة نفسها، 

  .طرف ركبتيه

  



 

  

  

  .................واالفرتاش يف اجللوس بني السجدتني ويف التشهد األول والتورك يف الثاين 

، السنة يف اجللسة بني "واالفرتاش يف السجود بني السجدتني ويف التشهد األول": قال

د باالفرتاش: السجدتني ويف التشهد األول أن ينصب رجله اليمنى هو : االفرتاش، واملرا

وأن يوجه أصابعها إىل القبلة، وأما رجله اليرسى فيجلس عليها فيجعلها مفرتشة 

  .ومفروشة يعني بالعرض وجيلس عليها، وهذا معنى االفرتاش

من صور التورك أن ينصب رجله اليمنى  - :، التورك له صور"والتورك يف الثاين": قال

  .جله اليرسى حتت ساقه خارجةً ويوجه أصابعها إىل القبلة ثم جيعل ر

  .أن جيعل رجله اليرسى بني ساقه وبني فخذيه: الصورة الثانية للتورك

كل هذا جائز، وجيوز له يف رجله اليمنى بدل أن ينصبها بأن يفرشها، فيجعل رجليه 

  .كالمها مفرتشة، وكل هذا جائز

أن : إذًا صار عندنا أربع صيغ كلها جائزة يف التورك، هيمنا هنا من باب االختصار

يف التشهد األول ويف التشهد الثاين، ما معنى عبارة التشهد األول والتشهد : الفقهاء يقولون

  .»يف التشهد األخري ورك وت«: الثاين ؟ جاء التورك يف حديث أيب أسيد الساعدي قال

فإن : وال يكون التشهد األخري إال إذا كان قبله تشهٌد أ ول، وبناًء عىل ذلك: قالوا  

الصالة إذا كانت ثنائية فإنه يفرتش فيها وال يتورك ألن االفرتاش فيها ال يسمى أخريا 

تشهد فإنه يتورك يف ال: وليس ثانيا بل هو األول، وأما إذا كانت الصالة ثالثية أو رباعية

  .وأما التشهد األول فال يكون فيه تورك وإنام هو افرتاشبل السالم الذي يكون ق

إذًا التورك متى يكون يف الصالة ؟ يف الصالة التي يكون فيها تشهدان، وأما الصالة 

أن «: التي ال تشهد فيها إال واحد فإنه ا فرتاش إلطالق عموم حديث عائشة يف الصحيحني

حديث أيب أسيد إال إذا : وال ننتقل للحديث الثاين ، وهو األصل،»كان يفرتش النبي 

، وال يسمى التشهد أخري إال إذا كان قبله تشهد أول   .كان تشهدًا أخريا

  

  



 

   
 

 

بني السجدتني وكذا يف  األصابعووضع اليدين عىل الفخذين مبسوطتني مضمومتي 

ه يقبض من اليمنى اخلنرص والبنرص وحيلق إهبامها مع الوسطى و يشري بسبابتها التشهد إال أ

  ...........................................................................عند ذكر اهللا 

، "ووضع اليدين عىل الفخذين مبسوطتني مضمومة األصابع بني السجدتني": قال

أن جيعل أصابعه مبسوطة غري مقبوضة، وإنام يبسط اليدين : السنة يف اجللسة بني السجدتني

معًا مضمومة األصابع غري مفرقة األصابع بل هي مضمومة، وأن جيعلهام عىل الفخذين 

آخر الفخذين وال جيعلهام عىل الركبة وإنام جيعلها عىل آخر الفخذين عىل هذه اهليئة، : أي

  .رب اغفر يل: السجدتني وقولاجللسة بني وهذا يف حال 

ه "، ، أي باعتبار اليد اليرسى جيعلها عىل هذه الصورة"وكذا يف التشهد": قال إال أ

ويشري "، هكذا ، "وحيلق إهبامها مع الوسطى يقبض من اليمنى اخلنرص يقبض من اليمنى

ه كان إذا تشه«: ، جاء عن النبي "بسبابته عند ذكر اهللا جل وعال ًا ومخسني د حلق واحدأ

هذا تسمى واحد ومخسني، إذا فعل املرء يف صالته هكذا : ، يقول»ودعا بثالث ومخسني

وإذا رفع اصبعه هكذا فهي ثالثة ومخسون، وكذا ذكروا يف األلفاظ املتعلقة باليد، وقد 

فقد ذكر فصال : صاحب صبح األعشى وهو القلقشندي: فصلها وبينها من املتقدمني

دهيم ؟، مثل ما يسمى بلغة  كامال يف كيف أن العرب قديام يرمزون لكل رقم بعالمة بأ

حلق هذه اهليئة، فاملرء يف تشهده األول والثاين يرفع إصبعه إشارة فقط  رة، فالنبي اإلشا

حتريك كثري فإن ثم بعد ذلك إذا جاء ذكر اهللا جل وعال حركه حتريكًا يسريا وال حيركه 

  .التحريك الكثري عبث، وإنام حيّركه حتريكا يسريا 

يشء فيه هتليل، أي يشء فيه  كل يشء فيه دعاء، أو كل: واملراد بذكر اهللا جل وعال

: حديث عبد اهللا بن عمر وعبد اهللا بن الزبري ريض اهللا عنهام: دعاء أو هتليل، والدليل عليه

: ، بالصفة التي ذكرنا، وجاء يف حديث ابن الزبري»ا جلس يف التشهد حّلق أن النبي «

   .، فكل ما كان من باب الدعاء حيرك»حيركها يدعوا هبا«

  



 

  

  

  ................................والتفاته يمينا وشامال يف تسليمه ونيته به اخلروج من الصالة 

أشهد أن ال إ إال اهللا وأن حممدا عبده : ل هو دعاء، فإذا قلت يف التحياتوالتهلي

، وكذا لفظ »أفضل ما دعوت«: سمى التشهد دعاًء فقال ورسوله فتحرك ألن النبي 

ا والنبي أفضل ما«أمحد،  ، »ال إ إال اهللا وحده ال رشيك له: ون قبيل يوم عرفةدعوت أ

  .ال إ إال اهللا بالدعاء: قول فسمى النبي 

َتِي «: كام عند النسائي من حديث أيب سعيد وقد قال النبي  َمْن َشَغَلُه ذِْكِري َعْن َمْسَأ

ائِل   .»نيَأْعَطيْتُُه َأْفَضَل َما ُأْعطِي السَّ

واجبتان بل مها ركٌن فيه كام مّر : ، التسليمتان"والتفاتته يمينا وشامال يف تسليمه": قال

السالم عليكم ورمحة اهللا السالم عليكم ورمحة : سنة، فيقول: معنا، ولكن االلتفات فيها

عليكم ورمحة  السالم: اهللا، والسنة أن يكون التلفظ بالتسليم مستوعبا لاللتفات كله فيقول

  . يّسلم ثم يلتفت، وإنام يكون مستوعبا له كلهاهللا يعني ال

نية للسالم  -:النية يف السالم نوعان: ، انظر معي"ونيته به اخلروج من الصالة": قال

السالم عليكم نية السالم يف : ونية للخروج من الصالة، فمجرد أن املرء ينوي بقوله

ه قد يقولالصالة صحة صالته وسقط الركن عنه عليكم ساهيًا فال يكون قد السالم : ، أل

السالم عليكم ويريد أن يسلم عىل شخص خطأ منه، فال : نوى السالم، وقد يكون قال

يكون قصد السالم يف الصالة وإنام سّلم يف الصالة باعتبار أهنا آخر الصالة وهذا من فعلها 

  .انقضت صالته

ة هي نية قطع هل يلزمه أن ينوي معها اخلروج من الصالة ؟ نية اخلروج من الصال

، فاملرء إذا كان صائام "أن النية الواجبة هي نية اإلنشاء ال نية القطع": الصالة، وعندنا قاعدة

ت، هل نقول له ه يأكل يكفيه، إذًا : وأراد أن يفطر فيفطر عىل مترا وي الفطر ؟ ال، جمرد أ أ

  .ةهي مباح: نية القطع ليست واجبة وإنام هي سنٌة عند بعضهم وبعضهم يقول

: نية قطع الصالة واخلروج منها، الذي جيب: ، أي"ونية اخلروج من الصالة": إذًا قوله

  .نية السالم نفسه الذي هو آخر الصالة



 

   
 

 

  ...................................................وتفضيل الشامل عىل اليمني يف االلتفات 

يف السالم، بعض الفقهاء هناك أمر آخر استحبه بعض أهل العلم ويسمونه النية 

ة السالم وهو ني: أمر آخر ويشملية اخلروج من الصالة فيشمل ن والنية يف السالم: يقول

  .عىل املؤمنني واملالئكة

د من السلف من التابعني وغريهم بل جاء عن بعض الصحابة إن مل وقد ثبت عن عد 

السالم عىل احلارضين، فانوي أهنم ينون يف سالمهم السالم عىل املالئكة وينون : أكن وامها

  .ال بأس هبا: السالم عىل املؤمنني من املالئكة وغريهم، هذه يقولون

، جاء يف سنن ابن ماجة ويف رفع "وتفضيل الشامل عىل اليمني يف االلتفات": يقول

العلل "نظر واألصح فيه موقوٌف كام قال البخاري فيام نقله عنه الرتمذي يف  للنبي 

ه موقوف من قول عامر: ،"الكبري كان إذا  أن النبي «: من حديث عامر، والصحيح أ

من، وإذا االلتفات الثاين التفت  التفت يف صالته يمينا التفت حتى يظهر بياض خده األ

من معاً  رس واأل أن االلتفات يف اليسار يزيد : خذ من ذلك، فأُ »حتى يظهر بياض خده األ

  .فيه قليال

ك : إذًا السنة السالم عليكم ورمحة اهللا، بحيث إن : إذا التفت يف الصالة تكون هكذاأ

من   .اليل بجانبك يستطيع أن يرى خدك األ


